
 

 

Strategickým cieľom Národného projektu Projekt Inklúzie v materských školách - 

PRIM (doba trvania: 01.05.2018 - 31.10.2020 realizovaný na 150 materských školách) je zvýšiť 

vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít na všetkých stupňoch 

vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.  

Vytváraním inkluzívneho prostredia v materských školách a prostredníctvom práce s 

rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, ktoré navštevujú materskú školu. 

Projekt je zameraný na tieto oblasti:  

• Implementácia modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí materských škôl 

prostredníctvom pedagogických (aj asistentov učiteľov) a odborných zamestnancov - školských 

špeciálnych pedagógov.  

• Kreovanie inkluzívnych tímov v materských školách. V rámci národného projektu 

bude vytvorených 235 pracovných miest pre pedagogických asistentov a 145 pracovných miest 

pre odborných zamestnancov - prvýkrát v histórii školstva SR bude v prostredí bežnej MŠ 

pracovať školský špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec. Materiálno-technická pomoc 

školám.  

• Skvalitnenie práce s rodinou.  

• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na inkluzívne  

vzdelávanie.  

• Metodicko-inštruktážne workshopy.  

• Tvorba metodickej príručky zameranej na inkluzívne predprimárne vzdelávanie.  

• Tvorba diagnostických a stimulačných programov pre deti predškolského veku (s 

akcentom na 3 až 5 ročné deti). 

 

Niečo o projekte: 

Inkluzívne vzdelávanie prospieva všetkým!  

Cieľom inkluzívneho vzdelávania je poskytnúť kvalitné vzdelanie všetkým deťom. Pri 

vytváraní inkluzívnej školy je potrebná podpora celej komunity, od činiteľov s rozhodovacou 

právomocou až po koncových používateľov (detí a ich rodín). Je potrebná spolupráca na 

všetkých úrovniach a všetci účastníci musia mať predstavu o dlhodobých výsledkoch - teda o 

tom, akých mladých ľudí škola a komunita „vytvorí“. Sú potrebné zmeny v terminológii, 

postojoch a hodnotách, ktoré by odzrkadľovali pridanú hodnotu rozmanitosti a rovnocennej 

účasti. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako všeobecný princíp - základné ľudské 

právo a základ pre spravodlivejšiu a rovnejšiu spoločnosť - ktorý by mal byť súčasťou každej 

vzdelávacej politiky a praxe (UNESCO, 2009). Podľa UNESCO je inkluzívne vzdelávanie 

opodstatnené z viacerých hľadísk:  



1. Vzdelávacie hľadisko: inkluzívne školy musia používať také techniky učenia, ktoré 

reagujú na individuálne odlišnosti a preto z nich profitujú všetky deti.  

2. Sociálne hľadisko: inkluzívne školy majú silu zmeniť postoje vo vzťahu k diverzite a 

tvoria základ pre spravodlivejšiu a nediskriminujúcu spoločnosť.  

3. Ekonomické hľadisko: je menej nákladné zriaďovať školy, v ktorých sa môžu 

vzdelávať všetky deti spoločne, ako neustále otvárať nové školy zameriavajúce sa na rôzne 

skupiny detí.  

Rozdiel medzi špeciálnym a inkluzívnym vzdelávaním spočíva najmä vo vnímaní 

príčiny vzniku ťažkostí, s ktorými sa dieťa pri vzdelávaní môže stretnúť a teda vo vnímaní 

konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Na jednej strane je možné si myslieť, že 

zdrojom problémov je samotné dieťa, ktoré treba od ostatných detí vyčleniť a venovať mu 

osobitú pozornosť (medicínsky model), na strane druhej je však možné aj opačné vnímanie, že 

vzdelávacie ťažkosti nie sú spôsobené znevýhodnením, ktorých nositeľom je samotné dieťa, 

ale jeho „zlyhanie“ je výsledkom toho, ako fungujú školy a ako učia učitelia, ktorí nemajú 

kapacitu primerane reagovať na jeho odlišnosti a efektívne mu pomáhať pri prekonávaní bariér 

- sociálny model (Ainscow a César).Vysokokvalifikovaní odborníci: ak majú byť učitelia a iní 

odborníci v oblasti vzdelávania pripravení na inklúziu, sú potrebné zmeny vo všetkých 

aspektoch odbornej prípravy: v programoch odbornej prípravy, v každodennej praxi, 

financovaní atď. Budúca generácia učiteľov a odborníkov v oblasti vzdelávania musí byť 

pripravená tak aby dokázala vyučovať všetky deti/žiakov. Pedagogickí a odborní zamestnanci 

musia byť vyškolení nielen z hľadiska odbornej spôsobilosti, ale aj etických hodnôt. 

„Inkluzívne vzdelávať znamená vytvoriť v školách pre všetkých (deti aj žiakov) bez rozdielu 

také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj 

ich individuálneho potenciálu. Inkluzívny prístup je definovaný ako „bezpodmienečné 

akceptovanie špeciálnych potrieb všetkých detí. Heterogénnosť je vnímaná ako normalita.“ 

Východiská inkluzívnej pedagogiky sa spájajú s Deklaráciou zo Salamanky z roku 1994, kde 

sa na konferencii UNESCO začalo zdôrazňovať, že v popredí nemá byť otázka týkajúca sa 

predpokladov dieťaťa pre dochádzku do bežnej školy, ale otázka týkajúca sa pedagogického, 

organizačného a kultúrneho potenciálu takejto školy. V popredí záujmu je tak príprava 

prostredia na prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do spoločnosti. 

Spoločnosť mu má vytvoriť také podmienky, aby mu umožnila úspešné začlenenie. V roku 

2007 sa konala konferencia, na základe výsledkov ktorej bola vydaná deklarácia Lisbon 

Declaration – Young Peopleś views on Inclusive Education.  

Výsledky môžeme zhrnúť do piatich bodov:  

1. za veľmi správne sa považuje, aby sa každý človek mohol slobodne rozhodnúť, ktorú 

školu chce navštevovať,  

2. inkluzívnu edukáciu možno považovať za najlepšiu, ale musia byť splnené 

podmienky pre jej realizáciu,  

3. existuje mnoho výhod inkluzívnej edukácie: možnosť získania viac sociálnych 

kompetencií, širšieho spektra skúseností, učenia sa presadiť sa v normálnom svete, možnosť 

nájsť si priateľov s postihnutím aj bez postihnutia a vzájomne na seba pôsobiť,  

4. inkluzívna edukácia s individualizovanou, špecializovanou podporou je najlepšou 

prípravou pre vysokoškolské štúdium,  

5. z inkluzívnej edukácie profitujú všetci.  



Princípy inkluzívneho vzdelávania  

 1. Princíp diferenciácie a individualizácie vo vzdelávaní poskytujúci:  

- rovnakosť šancí,  

- spravodlivosť vo vzdelávaní, 

 - individuálne vzdelávanie,  

- prispôsobenie deťom,  

- odstránenie uniformity a necitlivosti,  

- dôraz na komunikačné vzory.  

2. Kompenzačná edukácia sociálne znevýhodnených skupín detí:  

- využívanie programov podpornej edukácie detí zo sociokultúrne znevýhodňujúceho 

prostredia rómskych osád týkajúcich sa posledného ročníka MŠ,  

- realizácia programov vzdelávania učiteľov (pedagogických asistentov) a ďalších odborníkov 

v oblasti edukácie detí pochádzajúcich zo sociokultúrne znevýhodneného prostredia rómskych 

osád.  

3. Princíp blízkej skúsenosti dieťaťa:  

dieťa musí na základe svojho zážitku vedieť, v čom spočíva význam komunikácie v edukácii. 

Úlohou pedagóga je túto skúsenosť v konfrontácii s ostatnými rozvinúť, obohatiť, korigovať, 

alebo i celkom zmeniť jej interpretáciu tak, aby bola pre dieťa zrozumiteľná.  

4. Princíp interpretačných kompetencií: z týchto dôvodov nie je dôležité len ovládať jazyk, 

ale je potrebné vedieť aj:  

- kedy prehovoriť a kedy nie,  

- čo povedať,  

- komu a akým spôsobom to povedať, zvlášť vo vzťahu k edukácii rómskych detí.  

5. Princíp pozitívneho čítania prejavov a histórie jeho nositeľa: cieľom spoločnosti, školy 

musí byť snaha, aby príbehy všetkých detí (aj rómskych) boli príbehmi otvorenými - dať šancu 

všetkým deťom prežiť úspech, prežiť zmysluplný život. To privádza k nutnosti pridať k 

požiadavkám na kompetencie dieťaťa  ďalšiu kompetenciu, ktorou je schopnosť reflexie zmyslu 

školy v systéme svojich životných činností.  

6. Princíp využívania praktickej inteligencie detí v edukácii: rómske deti sú od malička, najmä 

vplyvom zanedbaného prostredia, „pomalšie“. Samotná inteligencia ale neurčuje školskú 

úspešnosť, pretože pre tu sú dôležité aj vytrvalosť, usilovnosť, pozitívny vplyv prostredia. 

Nebrať do úvahy len akademickú inteligenciu, vo výchove a vzdelávaní u rómskych detí 

zapájať najmä praktickú a emocionálnu inteligenciu.  

Ďalšími princípmi sú:  

- solidarita,  

- rovnaké zaobchádzanie (nediskriminácia),  

- komplexnosť,  

- individuálny prístup,  

- motivácia,  

- zásluhovosť,  

- spolupráca. 

 

Zdroj Internet: 

https://www.minv.sk/?narodny-projekt-prim-projekt-inkluzie-v-materskych-skolach  

https://www.minv.sk/?narodny-projekt-prim-projekt-inkluzie-v-materskych-skolach


 

 


